
22-04-2007 : OPENING DUTCH SUPERCAR CHALLENGE NURBURRING 
 
Na onze succesvolle test van vorige week donderdag stond dan nu al het  
eerste raceweekend voor de deur. We hadden tijdens de test veel vertrouwen opgebouwd 
waardoor we wat rustiger naar het weekend toeleefde. 
 
Vrijdagochtend vertrokken we al vroeg richting de Eifel om ons goed voor te kunnen bereiden op alles 
wat er op ons af zou komen. Het laatste stuk naar het circuit toe is op zichzelf al een circuit dus Nik 
besloot zich alvast wat op te warmen op de openbare weg met zijn Nissan Micra, bouwjaar ’92. Na een 
aantal chicanes te hebben genomen stuiten we op een vrachtwagen en warempel, onze Porsche stond 
erop.  Toch maar even rustig blijven volgen tot het circuit luidde het advies. 
 
Na aankomst hebben we meteen kennisgemaakt met de nieuwe rijders en teamleden om vervolgens de 
Porsche te prepareren voor de enige vrije training van die dag. Om 17.00 uur reed Nik samen met nog 
zo’n tachtig andere snelheidsduivels voor het eerst de Nurburgring op. De training duurde slechts tot 
18.00 uur waardoor wij allebei maar een half uur de tijd hadden om de baan te leren kennen. Per saldo 
kom je uit op ongeveer tien ronden en dan ook nog eens in een overvol veld. Zo begonnen wij het 
weekend met een rondetijd van 2.19 sec. op deze zeer snelle Formule 1 baan. 
 
Op zaterdag moesten we drie keer in actie komen: een vrije training, kwalificatie en race 1. We hadden 
de lay out van de baan goed besproken en met andere rijders veel informatie uitgewisseld. Ook de data 
gaven weer de verschillen aan tussen ons waardoor we snel konden leren over de verschillende 
bochten(combinaties). In de vrije training waren we weer twee seconden sneller maar we kwamen nog 
steeds teveel tekort op de top. In de kwalificatie gingen we voor het eerst op nieuwe banden. Nik zat in 
zijn tweede ronde met veel verkeershinder al op een 2.15 sec. wat betekende dat we weer twee 
seconden hadden gewonnen. Na vier ronden nam Koen het stuur over voor zijn kwalificatie run maar 
hij belande in de grindbak na een afgebroken fuseenaald van het rechterachterwiel.  
 

 
 
“Net voordat ik spinde zwalkte de auto al iets over de baan. Precies in de bocht, waarbij al de druk op 
het linkerachterwiel kwam te staan brak de fuseenaald af en voordat ik met mijn ogen kon knipperen 
had ik al een pirouette gemaakt om vervolgens in de grindbak tot stilstand te komen. Gelukkig bleef de 
schade maar bij de afgebroken fuseenaald. Een bocht later en ik had over de 200 km/h gereden,” aldus 
Koen. 
 
De allereerste start nam Nik voor zijn rekening. In de Dutch Supercar Challenge wordt de zogenaamde 
‘Indianapolis start’ gebruikt wat inhoudt dat het een vliegende start is. Nik zat er goed bij met de start 
en had leuke gevechten op de baan. Hij wist een paar Porsches uit te remmen, maar belangrijker was 
dat hij zijn rondetijd weer met een seconde naar beneden bracht naar 2.13 sec. Na een half uur nam 



Koen het stuur over en ook Koen had profijt van de betere banden. Koen deed precies 0,05 sec. langer 
over een rondje. Uiteindelijk zijn wij onze eerste race als 10e geëindigd in de zwaarst bezette klasse 
binnen de DSC! 
 
Pieter Dubois, teameigenaar van Carworld Motorsport, was uitermate tevreden over onze race. Het 
belangrijkste was dat wij elke run progressie boekten en dat is ook gelukt. Verder hebben we nog wat 
aan de set up van de auto veranderd omdat we te veel last hadden van onderstuur. Ook daar kon 
Pieter alleen maar tevreden over zijn, zo weinig kilometers met deze auto gereden en toch al goed aan 
kunnen geven hoe de auto zich in de bochten gedraagt. 
 
Zondagmiddag om 12.15 uur was het de beurt aan Koen om voor het eerst in deze klasse te starten. 
Ook Koen had een goede start en lag op de zevende plaats. Na twee ronden gebeurde er iets wat 
waarschijnlijk nog nooit eerder in de autosport historie is voorgekomen: een stukje rubber spatte tegen 
de hoofdstroom schakelaar op de motorkap, waardoor alles uitvalt, van de motor tot aan de 
communicatie! Gelukkig waren de monteurs er relatief snel bij en verloren we ‘maar’ vier ronden. 
 
“Het is jammer dat we die ronden hebben verloren maar het belangrijkste is dat we meters konden 
maken omdat we simpelweg meer racekilometers in de benen moeten krijgen. En ook de laatste run 
hebben we weer een seconde van onze tijd af weten te rijden en we hebben goede gevechten kunnen 
leveren met de gevestigde orde,” aldus Nik. 
 
Een zeer geslaagd weekend waarin we ontzettend veel hebben geleerd. De volgende race is 2 & 3 juni 
op het Belgische circuit van Zolder. Dat circuit kennen we al goed dus wij verwachten daar veel van. 
 
We komen binnenkort een aantal keer op de buis:  
29 april – RTL 7 – 12:15 
12 mei – RTL7 – 13:15 
12 mei – Motors TV – 14:56 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eurogrip Racing 
Koen Bogaerts
Nik de Jong  
 

 

http://www.supercarchallenge.nl/driver/0/292/koen_bogaerts.htm
http://www.supercarchallenge.nl/driversprofile.php?driverID=289

